מערכת לימודים תכנית מלאה תשפ"א
שעה

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

8:15-9:00

חבורות לימוד בבוקר
מתחילות מזמן חורף

אורות

מדרש רבה

שם משמואל

נתיבות שלום

קבוצה ב'

קבוצה א'

הרב רונן טמיר
קבוצה א'

קבוצה ב'

הרבנית מירב דיין

נתיבות נשיות בעבודת ה'

שכינה ביניהם

פרקי אבות

9:00-10:20

הרב בעז נתנאל
קבוצה א'

הרבנית עידית סלע

קבוצה ב'

הרבנית גלית טמיר

10:30-11:30

גמרא
לימוד בחברותות

פרקי אבות

הרבנית מירב דיין

באלול -ספר יונה

לאמונת עתנו

גמרא

11:40-13:00

ואני תפילתי
יסודות התפילה

מושגים בחסידות

עין אי"ה

אש קודש

סדר חזרה

לימוד בחברותות

לימוד בחברותות
(עם המחנכות)

תנ"ך ספר שמואל
הרב חיים פלק

ואני תפילתי
יסודות התפילה

שכינה ביניהם

הרבנית גלית טמיר

הרבנית שירה
אבולעפיה

הרבנית יעל יעקובוביץ

הרבנית עדי אטינגר

הרבנית שירה אבולעפיה

"אלה מועדי ה'"
התבוננות סביב מועדי השנה
הרב יהושע וידר

הרב רונן טמיר

הרבנית עידית סלע

הרב בעז נתנאל

לימוד בחברותות
הרבנית יעל יעקובוביץ

הרב רונן טמיר

נתיבות נשיות
בעבודת ה'

קבוצה ב'

קבוצה א'

הרבנית שירה
אבולעפיה

אורות הקודש
לימוד בחברותות

ספר התניא

לימוד בחברותות
הרבנית מעין הנדלר

הרב משה פליקס
קבוצה א'

הרבנית יעל יעקובוביץ
קבוצה ב'

עין אי"ה

מושגים בחסידות

הרבנית יעל יעקובוביץ

הרבנית עדי אטינגר

באלול -ספר יונה

ארוחת צהריים – הפסקת צהריים
13:00-14:15

14.45

חבורת לימוד סדר התפילה

15:00 – 15:15

הרב רונן טמיר

חבורת לימוד -סדר התפילה

חבורת לימוד -סדר התפילה

הרב רונן טמיר

הרב רונן טמיר

חבורת לימוד -סדר התפילה

מחול ותנועה

הרב רונן טמיר

הרבנית שירה אבולעפיה
הפסקה

15:00
בנין אמונה

בכל לבבך -עבודת המידות
הרבנית אתי אלסטר

מסילת ישרים
הרב יחיאל יעיש

מהר"ל
נצח ישראל
הרב מיכאל ברום

16:30-17:30

תנ"ך יהושע-
שופטים
הרב משה פליקס

הלכות שבת
הרב שאול מלכה

ליקוטי מוהר"ן
הרב ערן הנדל

מהר"ל
נצח ישראל
הרב מיכאל ברום

מסילת ישרים
הרב יחיאל יעיש

17:45-19:00

הלכות שבת
הרב שאול מלכה

תנ"ך יהושע-
שופטים
הרב משה פליקס

תודעה לאומית לאורך ספר בראשית

15:15-16:15

סדר +שיעור

הרב רונן טמיר

ספר הכוזרי

סדר +שיעור

סדר +שיעור

הרב איתן קופמן

הרב רענן ביגון

שפת אמת

15:15-16:30

דרמה עם נגיעות פלייבק

הרב מיכאל ברום

גתית לביא גבאי
16:45

הלכות כשרות
(באלול -הלכות בן אדם לחברו)
הרב דוד לחיאני

תנ"ך -ספר משלי

הרב בעז נתנאל
18:00

שמונה פרקים לרמב"ם

קדושת הדיבור

סדר +שיעור

הרב חנניה פולק

הרב רביד ניסים

ארוחת ערב  -הפסקה

20:30

בית מדרש יוצר
21:00-22:30

הלכות כיבוד אב ואם
הרב רונן טמיר

20.00
תרגישי בבית
(אחת לשבועיים)

אמונה

תנ"ך

21.00
שו"ת הרב רונן
(פעם בשבועיים)

מוסר אביך  -מידות הראי"ה
הרב רענן ביגון

בבינת הלב
הרבנית מירב דיין

בבינת הלב
הרבנית עידית סלע

22.00

למהלך פרשת השבוע
הרב רונן טמיר

מוסר ומידות

הלכה
סדר +שיעור
חבורות לימוד  -בכתב

תפילה
זה.

חסידות

תורה שבע"פ

שונות

